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Visitas técnicas do NEI

Alunos de escolas da região agora podem conhecer um pouco mais da Unioeste. A partir da
semana que vem o Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI) estará agendando visitas ao
campus de Cascavel, assim estudantes de todo o estado poderão compreender mais do
funcionamento e da estrutura da Universidade.

Um dos locais que estão sendo preparados para os visitantes é o laboratório de Biologia –
Extensão. No local, um acervo de zoologia, botânica e humano estará em exposição para que
aconteça uma aula com uma revisão geral com interação sobre as principais Famílias e
Ordens com exemplares do acervo do museu de Biologia.

A acadêmica do 3º ano de Biologia, Aline Costa Gonzales está particiapando da organiza-
ção do laboratório e acredita que a visita dos alunos será um estímulo para que estes continu-
em estudando e venham para a Unioeste.

A coordenadora do projeto de visitação é a professora Doutora Irene Carniatto de Oliveira,
que também faz parte da equipe no NEI. Irene informou que as visitações não foram realizadas
durante um ano, mas a procura não cessou. “Todos os dias recebíamos ligações de escolas
da região querendo agendar visitas.” lembra.

A primeira turma que virá conhecer a Unioeste já está agendada para o dia 22 de outubro.
As visitas acontecerão no período da manhã a partir das 8h30, a tarde a partir das 14h e a

noite, às 19h30. O agendamento da visitação será feita pelo telefone: 3220-3219 ou pelo e-
mail: nei@unioeste.br.

NEI - Núcleo de Estudos Interdisciplinares

A equipe do projeto “Intervenções na relação Universidade e Educação Básica: Tempo
Passado, Desafio do Presente”, do sub-programa Apoio às Licenciaturas do Universidade
Sem Fronteira (USF), realizaram, na última sexta (03), a primeira atividade de pesquisa de
campo do projeto com uso do veículo que foi repassado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (Seti) para o desenvolvimento dos projetos do USF.

Foram desenvolvidas pesquisas na Escola Estadual Dom Pedro II , que fica no distrito
Borman, município de Guaraniaçu. Também foram realizadas entrevistas com pessoas da
comunidade.

O projeto, coordenado pelos professores Drª. Geni Rosa Duarte, Dr. Paulo José Koling e
Dr. Nilceu Jacob Deitos

Unioeste vai promover encontro com comunidade para criação de projetos
culturais

Representantes da Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) vão se reunir
com a comunidade acadêmica da Unioeste e com pessoas interessadas em oficializar e
implantar projetos artístico-culturais - a princípio de ordem musical - nas cidades que abrigam
campus da Unioeste.

O objetivo é uma maior a interação entre a Universidade e as comunidades, e a prioridade
de projetos musicais vai ao encontro das diretrizes governamentais para a implantação da
Música como disciplina oficial no currículo das escolas de Ensino Básico e Fundamental.
Além disso, acredita-se que a Música proporciona o desenvolvimento intelectual, social e
humano do indivíduo sendo, assim, uma forma de interferência no nível social. Segundo a
chefe da divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste, Valdeci Batista de Melo
Oliveira, “pesquisas afirmam que a música e a voz são um instrumento de melhoria cognitiva,
afetiva e social. Faz com que as pessoas evoluam e ensina a trabalhar em grupo. Afinal, cada
um fazendo a sua parte, produz-se um som bonito.” afirmou.

Corais

A Divisão de Cultura já desenvolve atividades que priorizam a música por meio dos corais
Sementes do Amanhã que trabalha com crianças de 10 a 16 anos. Os ensaios do Sementes
acontecem nas terças e quintas-feiras, das 10 horas ao meio dia, e nas segundas e quartas-
feiras, das 13h30 às 15h30 no campus de Cascavel. A regente do coral é Solange Bueno, que
leciona Música há quase 20 anos.

Outro grupo de canto a Unioeste é o Cantare, voltado para adultos e regido pelo maestro
Jocimar da Silva. Os ensaios também acontecem no campus de Cascavel, nas terças- feiras
às 19h30.

Ambos são gratuitos e abertos para a comunidade.

Envie para a Proex as informações sobre as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para (45) 3220-3098.

Saiba quem é a equipe da Proex
Adrienne Mazzo, Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Bruna Maia, Erosania Lisbôa, Evete
Izabel Godoy, Francy Rodrigues da Guia Nyamien, Irene Carniatto de Oliveira, João Maria Andrades, José
Ricardo Souza, Maria Helena  Ampessan Vivan, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino Vieira Vasconcelos
Neto, Simone Barea, Stéfano Paschoal, Valdeci Batista de Melo Oliveira e Vanessa B. Jardim Teixeira.
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Edital para eventos Culturais de até R$30 mil aceita propostas

O Programa de Extensão Universitária (ProExt Cultura) é um programa dos Ministérios da
Cultura e da Educação que apóia – com até R$ 30 mil – projetos culturais de extensão univer-
sitária realizados em instituições públicas voltados à inclusão social e que contribuam para a
implementação de políticas públicas culturais.

Os projetos apresentados, além de obedecerem às diretrizes de natureza acadêmica, prá-
tico-metodológicas e de relação com a sociedade, deverão ser vinculados a um dos cinco
eixos temáticos: Memória social e patrimônio; Economia da cultura e empreendimentos cultu-
rais autogestionários; Leitura e cidadania; Inovação de linguagem; Produção de conteúdo
audiovisual e linguagens alternativas.

Poderão apresentar propostas e participar do processo de análise e julgamento todas as
Instituições Públicas de Ensino Superior , não existindo limite de quantidade de projetos
enviados. Os trabalhos devem ser encaminhados pelos Pró-Reitores de Extensão, ou equiva-
lente na instituição, e contemplar a participação de estudantes de graduação nas atividades
desenvolvidas. A edição de 2008 do Proext Cultura apoiará ao todo 100 projetos. Os interessa-
dos devem encaminhar suas propostas, até  10 de novembro de 2008, conforme o edital.

Escolha do FERA

A Equipe de Ensino do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel selecionou os
acadêmicos da Unioeste que irão atuar como monitores no evento “Fera Com Ciência”, que
acontecerá entre os dias 24 a 28 de novembro deste ano. Serão 72 acadêmicos de diversos
cursos do campus da Unioeste de Cascavel estarão participando do “Fera Com Ciência”.

A edição do “Fera Com Ciência” acontecerá no Parque de Exposições Celso Garcia Cid
(Expovel) de Cascavel. O NRE informa que no dia 30 de outubro será realizada uma reunião
com os monitores no auditório do NRE de Cascavel, localizado na Avenida Brasil, 2040. A
reunião acontecerá em dois períodos, na parte da manhã, a partir das 9 horas, participarão os
monitores que atuarão no período matutino. E às 14 horas, a reunião será com os acadêmi-
cos que atuarão no evento no período vespertino. Segundo a equipe de ensino do NRE, a
presença dos selecionados é obrigatória!

A lista dos que atuarão poderão ser verificada através do site:
http://www.unioeste.br/extensao/editais_outros.asp.

Ainda o 11º SEED...

Para aproveitar a vinda do representante do Ministério da Defesa, coronel José Paulo da
Cunha Victorio para o evento do curso de Economia Doméstica que começa dia 13 em Fran-
cisco Beltrão, a Proex convidou o coronel para um encontro em que Victório vai tratar do Projeto
Rondon.

Na fala do coordenador do Projeto, serão abordados os objetivos, as diretrizes e os desafios
da Unioeste no Rondon.

A reunião será às 10 horas na sala do COU (Prédio da Reitoria), no próximo dia 15.

SUA CASA
Economia Doméstica promove Simpósio para debater consumo consciente

Na próxima semana (13) acontece o 11º Simpósio de Estadual de Economia Doméstica no
campus de Francisco Beltrão. O tema desta edição do evento é Consumo Consciente e a
proposta é trocar idéias práticas e eficientes de consumo inteligente.

Segundo a comissão organizadora do 11º SEED, a Economia Doméstica entra na discus-
são do consumo consciente pois esta é a nova cara da extensão rural e urbana, habitação sob
a visão ecológica, saúde coletiva, alternativas em alimentos e alimentação, economia solidá-
ria e agroindustrialização familiar.

Na programação do evento estão palestras com o representante do Ministério da Defesa,
coronel José Paulo da Cunha Victorio, que vai tratar da “Consciência social e Projeto Rondon”.
Helga Heck, mestre da Universidade Federal de Pelotas vai falar de “Consumo Consciente e
a unidade familiar” entre outros palestrantes. Além das palestras, haverá apresentação de
trabalhos acadêmicos, exposição de fotografias e a 5ª Feira da Economia Doméstica.

O custo da inscrição para o 11º SEED é de R$ 20 para acadêmicos, e de R$ 25 para
profissionais.

Proex e diretores de área vão planejar
participação da Unioeste no 2º Encontro de
Ciência e Tecnologia do Paraná

Para definir a participação da Unioeste no 2º Encontro de
Ciência e Tecnologia do Paraná, a Pró-Reitoria de Exten-
são convocou coordenadores de áreas para uma reunião
no próximo dia 08, às 10h30min na sala do COU que fica
no Prédio da Reitoria. O evento é proposto pela Secretaria
de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e
vai acontecer de 27 a 29 de outubro, com o apoio e estrutu-
ra da Universidade do Centro Oeste do Paraná (Unicentro),
em Guarapuava.

O evento quer dar continuidade às políticas de produção,
disseminação e universalização dos conhecimentos, por
meio do fortalecimento das Instituições de Ensino e Pes-
quisa do Paraná.

Com o intercâmbio técnico-científico, o Encontro tem como
objetivo apresentar uma amostra dos resultados de proje-
tos apoiados com recursos da Fundação Araucária, do Fun-
do Paraná e do Universidade Sem Fronteiras. Pretende
também mobilizar a população paranaense quanto à im-
portância do desenvolvimento da Pesquisa e da Inovação,
estimulando as práticas de geração e transferências de
conhecimentos que contribuam com a popularização da
Ciência e da Tecnologia; além incentivar estudos e proje-
tos que ampliem a capacidade local e regional quanto à
produção e repasse de tecnologias que melhorem a qualidade de vida da população
paranaense.

O evento é dirigido à comunidade universitária (docentes, discentes, pesquisadores,
extensionistas, dirigentes e agentes universitários) e também a empresários, gerentes de
incubadoras e parques tecnológicos, secretários de estado e demais representantes da so-
ciedade civil.

As inscrições para o 2º Encontro de Ciência e Tecnologia do Paraná são gratuitas. Professo-
res, pesquisadores e alunos de projetos apoiados pela Fundação Araucária e Unidade Gestora
do Fundo Paraná, orientadores e alunos de iniciação científica, orientadores e recém-forma-
dos do Universidade Sem Fronteiras terão hospedagem, alimentação e transporte gratuitos,
mas para isso devem se cadastrar até quinta-feira (09) no site do Encontro: http//
:web01.unicentro.br/encontrocet2008. Os trabalhos a serem apresentados podem ser envia-
dos até 20 de outubro.

Professores do Paraná têm direito à meia-entrada em eventos culturais

Os professores do Paraná têm direito a pagar menos em eventos culturais no estado. A Lei
n.º 15.876/08, foi publicada em Diário Oficial em 7 de julho. A meia-entrada vale para os
professores da rede pública e particular. A lei é parecida com a que garante o desconto de 50%
nos ingressos para estudantes. A intenção da lei é que o professor seja um difusor da cultura
e da arte entre os estudantes. Como sua publicação no Diário Popular é recente a lei ainda é
pouco conhecida, tanto pelos professores quanto pelos estabelecimentos culturais.

A lei é muito parecida com a que garante o desconto de 50% nos ingressos para estudantes.
“O professor, para ter seu desconto, deve comprovar que possui vínculo empregatício por
meio da carteira de trabalho ou contracheque”, diz Marta Favreto, assessora jurídica do Procon
do Paraná. A assessora usa como exemplo um estabelecimento que vende ingressos com
50% de desconto mediante a doação de um quilo de alimento. “Nesse caso, o estudante,
professor ou idoso tem o direito a pagar apenas metade da meia-entrada”.

No caso do estabelecimento se recusar a oferecer o desconto, basta guardar o comprovan-
te do valor pago e ir até o Procon. “O valor pago a mais será devolvido pelo estabelecimento em
dobro”, afirma Marta. “Não há porque o estabelecimento negar o benefício – seja por desco-
nhecer a lei ou simplesmente por se recusar a cumpri-la”. explica.

Novidades no site da Proex

Quem costuma visitar a página da Proex já deve ter percebido algumas mudanças... Para
facilitar o acesso da comunidade interna, a disposição dos Editais, Formulários e Resoluções
estão separados e organizados de modo a facilitar a localização de documentos específicos.

Além desta arrumação, um novo campo do menu deve ajudar na localização dos programas
e projetos de Extensão de todos os campi da Unioeste.

O Banco de Dados oferece a opção para que qualquer pessoa ache as atividades de seu
interesse. Separados por Centros, atividade, área, participante ou orientador é possível en-
contrar até o resumo das atividades.

Acesse e fique por dentro do que os professores e alunos da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná estão fazendo em parceria com a comunidade da nossa região.

EXTENSÃO DA VEZ... Intervenções na relação Universidade e Educação Básica:
       Tempo Passado, Desafio do Presente

08 de outubro - Às 10h30 have-
rá uma reunião na sala do COU,
sobre o II Encontro de Ciência e
Tecnologia do Paraná que vai
acontecer entre 27 e 29 deste
mês em Guarapuava.

Reunião com os professores e
bolsistas – Bolsas de Extensão,
às 13h30 na sala do COU.

13 de outubro - XI Simpósio Es-
tadual de Economia Doméstica
no campus de Francisco Beltrão.

15 de outubro - Encontro com
Coronel José Paulo da Cunha
Vitório do Ministério da Defesa,
coordenador do Projeto Rondon.

Acompanhe as reuniões nos campi na Unioeste.
Para maiores informações, entrar em contato com a Divisão de Cultura da Unioeste pelos
telefones: (45) 32203062 ou (45) 32203109, ou pelo e-mail: extensão@unioeste.br 

Cascavel
Dia: 13 de outubro
Horário: 9 horas
Local: Sala dos Conselhos - Reitoria

Toledo
Dia: 13 de outubro
Horário: 13h30
Local: Anfiteatro

Marechal
Dia: 13 de outubro
Horário: 17 horas
Local: Tribunal do Júri

Francisco Beltrão
Dia: 20 de outubro
Horário: 13h30
Local: Sala 204

Foz do Iguaçu
Dia: 14 de outubro
Horário: 14 horas
Local: Mini-auditório da ADV

Reitor
Alcibiades Luiz Orlando
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